
Abril Text Italic
Raleway regular

Raleway regular medium

Strandbadsvägen 10 A och 10 B

E R I K  O L S S O N  F A S T I G H E T S F Ö R M E D L I N G

F A L S T E R B O  / V E L L I N G E





Voluminös familjevilla anno 1910 i hjärtat av
Falsterbo

Nu finns chansen att förvärva villa Hedehus med dess historia på idylliska

Falsterbohalvön. Falsterbohus byggherre Magnus Lindahl står som byggherre

för detta gedigna hus med en arkitektur vald med stor omsorg. Med

personlighet och charm samt trivsel och historia är detta ett hem ni inte får

missa!



Planritningen är ej skalenlig, avvikelser kan förekomma. Upphovsrätten till denna

ritning tillhör med ensamrätt Erik Olsson Fastighetsförmedling AB.

Planritning



FALSTERBO / VELLINGE

Strandbadsvägen 10 A och 10 B
11 rum och kök, 320 kvadratmeter

FÖRESLAGEN BUDSTART 13 995 000 kr

ADRESS Strandbadsvägen 10 A och 10 B, 239 42

Falsterbo

FASTIGHET Falsterbo 6:350

DRIFTSKOSTNAD Cirka 58 400 kr/år. I angiven

driftskostnad för 6 personers hushåll (2 vuxna och 2

barn i huvudbyggnad samt 2 vuxna i gårdshus) ingår

uppvärmning ca 40 000 kr/år, hushållsel ca 11 000 kr/

år, sotning ca 1 200 kr/år, larm ca 1 200 kr/år och

hemförsäkring ca 5 000 kr/år. Observera att

kostnaderna är beräknade för både huvudbyggnad

och gårdshus.

STORLEK 11 rum och kök. Boarea 320 m²,

areauppgifter enligt taxeringsinformation

TOMT 1 010 m². Friköpt

TILLTRÄDE Enligt överenskommelse

NUVARANDE ÄGARE John Keding, Veronica Keding

Anders Thulin
Fastighetsmäklare

070-723 44 52
anders.thulin@erikolsson.se



Bostadens fördelar
Tilltagen takhöjd Fantastiskt ljusflöde

Inrett gårdshus på två plan Uthyrningsmöjlighet i gårdshus

Sociala sällskapsytor Vackra originalattribut

Väl tilltagna rum Uteplats & balkong

Öppen spis på vardera våning Master bedroom

Inhägnat och insynsskyddat Garage
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HUVUDBYGGNAD BOTTENVÅNING

HALL
Ljus klinker och vit träpanel samt
mönstrad tapet.  Avhängingsmöjlighet och
förvaringsutrymme i inbyggd garderob.

KÖK
Ljus klinker, vit träpanel och tegelvägg
samt takbjälkar. Vit köksinredning och grå
arbetsbänk. Köket är utrustat med kyl och
frys i fullhöjd (Siemens), varmluftsugn
(Siemens), induktionshäll och fläkt
(Siemens) samt diskmaskin (Siemens). I
köket finner ni en praktisk köksö, matplats
för ca 10 personer och utgång till
terrassen.

ALLRUM
Fiskbensparkett och ljusa väggar samt
mönstrad tapet. Takrosett och
spegeldörrar med glasinfattning. Ett
vackert burspråk med utsikt över husets
framsida.

VARDAGSRUM
Fiskbensparkett och ljusa väggar med
bröstpanel samt takbjälkar.
Vardagsrummet erbjuder en gedigen
öppen spis, dubbeldörrar med
glasinfattning in till matsal och
terrassdörrar ut till husets baksida.
Förvaringsutrymme under trappan.

MATRUM
Fiskbensparkett och mönstrad tapet.
Rymligt matrum med takrosett, stuckatur
och burspråk.

ARBETSRUM
Fiskbensparkett och mönstrad tapet. Från
arbetsrummet nås WC.

WC
Fiskbensparkett och ljusa väggar med vit
träpanel. Utrustad med WC och handfat
med kommod.

TVÄTTSTUGA/WC
Ljus klinker och vitt kakel samt träpanel i
tak. Utrustad med tvättmaskin (Siemens),
torktumlare (Siemens), WC och handfat.

HUVUDBYGGNAD OVANVÅNING

ÖVRE HALL
Parkettgolv och vita väggar.
Förvaringsmöjlighet i inbyggd garderob.
Brädgolv utanför klädkammare.

SOVRUM 1
Master bedroom med brädgolv och vita
väggar samt mönstrad tapet. Öppen
garderob med spotlights i tak vid ingång.
Från sovrummet nås privat badrum.

BADRUM
Mörk klinker med golvvärme och vit
träpanel. Badrummet är utrustat med WC,
dusch, fristående badkar, handdukstork
och vägghängd kommod med handfat
(Ballingslöv) samt spegel ovanför.
Spotlights i tak.

SOVRUM 2
Parkettgolv och randig tapet samt två
inbyggda garderob. Sovrummet erbjuder
ett vackert burspråk med trivsam utsikt.

SOVRUM 3
Brädgolv och randig tapet samt en mysig
öppen spis. Från sovrummet nås balkong i
norr.

Rumsbeskrivning



GÅRDSHUS BOTTENVÅNING

ENTRÉ
Terracotta klinker och vita väggar.

KÖK
Terracotta klinker och vita väggar. Vit
köksinredning (Poggen Pohl) och vitt kakel
ovan arbetsbänk i trä. Köket är utrustat
med kyl/frys (Electrolux), varmluftsugn
med keramikhäll (Gram), fläkt (Franke),
diskmaskin (Electrolux) och kombinerad
tvättmaskin (Electrolux) samt
varmvattenberedare (Nibe). Från köket nås
terrass samt uppgång till ovanvåning.

VARDAGSRUM
Terracotta klinker och vita väggar samt en
öppen spis.
Terracotta klinker och vita väggar samt

förvaringsmöjlighet i garderob med
spegelskjutdörrar.

GÅRDSHUS OVANVÅNING

ALLRUM/SOVRUM 1
Ljust laminatgolv och vita väggar. Allrum
används i dag som sovrum.

SOVRUM 2
Ljust laminatgolv och vita väggar.
Förvaringsmöjlighet i garderob med
spegelskjutdörrar.

BADRUM
Ljus våtrumsmatta och blå samt vita
väggar. Badrummet är utrustat med
dusch, WC, kommod med dubbla handfat
och handdukstork. Ingång till bastu som
idag används som förråd

Rumsbeskrivning











KOMMUN: Vellinge

TAXERINGSVÄRDE: 10 258 000 kr

PANTBREV: Det finns totalt 12 pantbrev

uttagna om 

sammanlagt 8 399 000 kr.

BYGGÅR: 1910

GRUNDLÄGGNING: Krypgrund

STOMME: Tegel

FASAD: Puts

FÖNSTER: 2-och 3-glas

YTTERTAK: Tegel

ENERGIPRESTANDA: 88 kWh/m² och år E

VATTEN & AVLOPP: Kommunalt vatten året

om. Kommunalt avlopp

Hus & tomt

RENOVERINGAR

2013 putsades och målades både

huvudbyggnad och gårdshus samt muren.

Vindavvisaren byttes ut och likaså plåten på

muren och en ny järngrind sattes in. Ett nytt

balkongräcke satte upp och skorstenen samt

husgrunden målades.  

2014 isolerades vind och snedtak (ISAB) 

2015 målades garaget om. Huvudbyggnaden

träinfattades, diverse interiörer fixades och

målades, trädäck byggdes till och nytt staket

sattes upp på baksidan av huset.  

2016 isolerades krypgrunden under huset

(ISAB). 

2017 byttes fönster i badrummet på

ovanvåning och i köket (Fönstergården i

Skurup). Tvättmaskin och diskmaskin bytte ut.  

2018 byttes värmepannan och fläkten (IVT) ut.

Nya grindar platsbyggdes och målades,

baksidan på staket målades om,  på framsidan

lades stenar runt körsbärsträdet, växter

planterades på framsidan av huset och en stor

rabatt anlades på baksidan. En pump sattes in

på baksidan. Trappan målades och lackades

om. Lilla toaletten renoverades och målades.

Ny el drogs in i matsalen och ny stuckatur

sattes upp. Spisen i gästhuset byttes ut. 

Pågående är byte av två ytterdörrar till båda

husen. Arbetet beräknas vara klart i november

2018.

PARKERING

Garage med plats för ca 1 bil.

TRÄDGÅD

Vacker entré med sjösten på framsidan och

ett stort blomstrande körsbärsträd. Den

grönskande trädgård omges av mur och

staket samt stora gräsytor som pryds av

rabatter, buskar och träd. En tilltagen uteplats

vid husets baksida och på husets framsida

finns ett trädäck som nås från gästhuset.
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